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Yıldırım Koç 
 
9 Kasım 2001 tarihinde Ankara’da Sıhhiye Meydanı’nda yapılan mitingin bence en önemli 
anlarından biri, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK’li işçilerin ve kamu çalışanlarının, 
“Kahrolsun IMF, Bağımsız Türkiye” sloganının ardından, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” 
ve “Kahrolsun Avrupa Emperyalizmi” sloganını hep birlikte atmalarıydı. Bildiğim kadarıyla, bu 
ilk kez oluyor. Bu tavrı pekiştirmek, geçmişin bazı hatalarında ısrar etmemek lazım. Bu 
nedenle de, tekrarlanmaması gerektiği inancıyla, bence son derece önemli olan bir hatanın 
üzerine gitmeye devam edeceğim. Bu tavrımdan rahatsız olan bir kişinin dediği gibi, “ben bu 
işe taktım”: DİSK, IMF’nin patronu Avrupa Birliği’nden para almamalıdır. 
 
Madde madde sıralayayım: 
 

(1) IMF’de yönetimde oyların yüzde 17,16’sı ABD’ye, yüzde 29,88’i Avrupa Birliği’nin 15 
ülkesine aittir. Avrupa Birliği, IMF’nin patronlarından biridir ve IMF’nin Türkiye’ye 
dayattığı ve bizim eleştirdiğimiz politikaları savunmaktadır. 13 Kasım 2001 tarihinde 
Avrupa Komisyonu (AB’nin hükümeti) tarafından açıklanan Türkiye İlerleme 
Raporu’nda IMF politikaları açıkça desteklenmektedir 1. 

(2) DİSK, Avrupa Komisyonu’ndan 150 bin Euro almıştır. Avrupa Komisyonu Türkiye 
Temsilciliği’nin internet sayfasında aşağıdaki bilgi yer almaktadır 
(www.deltur.cec.eu.int/mali-ikili-hibeler-3.html) : “İkili Projeler: Demokratikleşme ve 
Sivil Toplumun Güçlendirilmesine Yönelik Projeler: Şu anda AB tarafından 
desteklenen ve Türkiye’nin katıldığı 270.000 euro bütçeli iki proje vardır. İlki DİSK 
(Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), diğeri ise TOSAV (Toplumsal Sorunları 
Araştırma Vakfı) tarafından yürütülmektedir.” DİSK’in 11. Genel Kurulu’na sunulan 
Çalışma Raporu’nda da “Yurt dışından gelen proje karşılığı” başlığı altında gelir 
kaydedilen bir para vardır. Bu paranın 150 bin euro olduğu bilinmektedir 2.  

(3) DİSK’i kuran sendikaların 1967 yılında TÜRK-İŞ’ten ayrılmasının en önemli 
gerekçesi, TÜRK-İŞ’in ABD’den para almasıdır. DİSK’in 1967 yılında yayımlanan 1 
no.lu yayını Türk-İş Çıkmazı kitapçığıdır. Kitapçığın kapağında şu yazmaktadır: 
“Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) artık, Türk işçilerinin menfaatlerine 
hizmet etmeyen ve milli olmayan bir politika izlemektedir.” Bu eleştirinin yapılmasının 
nedeni, o yıllarda, TÜRK-İŞ’in ABD’den para yardımı almasıdır. Kitapçıkta “DİSK’in 
Yardım Alma Görüşü” başlığı altında şunlar yazılmaktadır 3:  

 
“DİSK, hiçbir işçi sendikasının devletten, hele yabancı bir devletten yardım almasını kesin 
olarak reddeder. İşçi sendikalarına yapılacak yardım şu nitelikte olabilir: 1. Yardımı bir işçi örgütü 
yapabilir. 2. Yapılan yardım eğitim ve teknik yardım şeklinde olabilir. 3. Yardımı yapanın, yardımı 
alana kendi şartlarını dayatmaması lazımdır. 4. Yapılan yardım miktarının, yardım alan teşkilatın 
bütçesinde ağır basmaması, yani yardım kesilince o işçi örgütünün kendi normal çalışmalarını 
aksatmadan devam ettirebilmesi zorunludur.” 

 
DİSK’in bu çizgisi doğrudur. TÜRK-İŞ’in 1992 yılı Aralık ayında yapılan 16. Genel Kurulunda 
da aynı doğrultuda ve daha kapsamlı bir karar alınmıştır.  
 
Ancak DİSK bu konuda önemli bir hata yapmış, kendi ilkelerini çiğnemiştir. Aynı hata bugün 
de tekrarlanmaktadır. Hatayı kabul etmek ve hatadan dönmek takdir edilecek bir tutumdur.  
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